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Parlamentul European, 

– având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Mylène Troszczynski, transmisă la 1 

decembrie 2016 de Ministrul Justiției al Republicii Franceze în cadrul unei anchete 

judiciare conduse de procurorul din cadrul parchetului Bobigny, deschise pentru 

acuzația de defăimare publică a unei persoane sau grup de persoane pe motive legate de 

originea ori apartenența sau neapartenența lor la o etnie, națiune, rasă sau la o religie 

anume, precum și pentru acuzația de instigare la ură sau violență împotriva unei 

persoane sau grup de persoane pe motive legate de originea ori apartenența sau 

neapartenența lor la o etnie, națiune, rasă sau la o religie anume, și comunicată în 

ședința plenară din 16 ianuarie 2017, 

– în urma audierii lui Mylène Troszczynski, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din 

Regulamentul de procedură, 

– având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile 

Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 

privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, 

– având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 

iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 

20131, 

                                                 
1  Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și 
alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, 
Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 
octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-
200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, 
Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 
6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; hotărârea 
Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele 
conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

– având în vedere articolul 26 din Constituția Republicii Franceze, astfel cum a fost 

modificată prin Legea constituțională nr. 95-880 din 4 august 1995, 

– având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0218/2017), 

A. întrucât procurorul din cadrul parchetului Bobigny a solicitat ridicarea imunității lui 

Mylène Troszczynski, deputată în Parlamentul European și membră a Consiliului 

Regional Picardia, în legătură cu proceduri privind publicarea pe contul său Twitter la 

23 septembrie 2015 a unei imagini cu femei care poartă vălul integral și care par să stea 

la coadă în fața unei CAF (Casa de Alocații Familiale), însoțite de mențiunea „Rosny-

Sous-Bois CAF la 9.12.2014. Credeam că purtarea vălului integral este interzisă prin 

lege ...”; 

B. întrucât imaginea ofensatoare a fost, de fapt, un fotomontaj pe baza unei fotografii 

făcute la Londra și utilizate deja de către un alt titular de cont Twitter, și întrucât 

ancheta a arătat că nu dna Troszczynski a fost cea care a publicat mesajul online, ci 

asistentul său, care a recunoscut că a procedat astfel; 

C. întrucât procurorul a precizat că, în calitate de editor al propriului său cont Twitter, dna 

Troszczynski ar putea fi considerată răspunzătoare pentru mesajul Twitter; 

D. întrucât, în momentul în care doamna Troszczynski și-a dat seama că fotografia a fost 

falsificată, a retras-o imediat de pe contul său Twitter; 

E. întrucât ridicarea imunității lui Mylène Troszczynski este legată de o presupusă 

infracțiune de defăimare publică la adresa unei persoane sau grup de persoane pe motive 

legate de originea sau apartenența ori neapartenența lor la o etnie, națiune, rasă sau la o 

religie anume, fapte prevăzute și sancționate la articolele 23, 29 par. 1, 32 alin. 2 și 3 și 

articolele 42, 43 și 48-6 din legea din 29 iulie 1881, precum și de instigare la 

discriminare, ură sau violență rasială, făcând obiectul instrumentării în curs, faptă 

prevăzută și sancționată la articolul 24, alineatele 8, 10,11 și 12, articolul 23 primul 

paragraf și articolul 42 din legea din 29 iulie 1881, precum și la articolul 131-26 

alineatele 2 și 3 din Codul penal; 

F. întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și 

imunitățile Uniunii Europene, membrii Parlamentului European beneficiază, pe 

teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor parlamentului propriei țări; 

G. întrucât articolul 26 din Constituția franceză prevede că niciun membru al parlamentului 

nu poate fi urmărit, cercetat, reținut, deținut sau judecat pentru opiniile sau pentru 

voturile exprimate în cadrul exercitării funcțiilor sale și niciun membru al parlamentului 

nu poate fi arestat pentru o infracțiune sau nu poate face obiectul nici unei alte măsuri 

privative sau restrictive de libertate fără autorizația parlamentului; 

H. întrucât sfera imunității acordate membrilor parlamentului francez corespunde, de fapt, 

domeniului de aplicare a imunității acordate deputaților în Parlamentul European în 

temeiul articolului 8 din Protocolul nr 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii 

Europene; întrucât Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat că, pentru a beneficia 

de imunitate, opiniile unui deputat în Parlamentul European trebuie să fie exprimate în 



 

 

exercitarea funcțiilor sale, ceea ce impune existența unei legături între opinia exprimată 

și îndatoririle parlamentare; întrucât această legătură trebuie să fie directă și evidentă; 

I. întrucât acuzațiile nu au legătură cu poziția lui Mylène Troszczynski de deputată în 

Parlamentul European, ci se referă la activități cu caracter regional, dat fiind că 

imaginea falsificată și observațiile se refereau la ceea ce părea să se întâmple în Rosny-

Sous-Bois, încălcând legislația franceză; 

J. întrucât presupusele fapte nu au drept obiect opinii sau voturi exprimate în exercitarea 

de către Mylène Troszczynski a funcțiilor sale de deputată în Parlamentul European, în 

sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii 

Europene; 

K. întrucât nu există nicio suspiciune de fumus persecutionis, și anume de o încercare 

evidentă de a obstrucționa activitatea parlamentară a lui Mylène Troszczynski, dincolo 

de ancheta judiciară care a fost deschisă în urma unei plângeri vizând defăimarea unei 

administrații publice, depusă de către Casa pentru Alocații Familiale din Seine-Saint-

Denis reprezentată de directorul său general, 

1. hotărăște să retragă imunitatea lui Mylène Troszczynski; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și 

raportul comisiei competente Ministrului Justiției al Republicii Franceze și lui Mylène 

Troszczynski. 

 


